
teraardebestel1 ing plaats op de 
erebegraafplaats te Bloemendaal, naast en 
tussen de achttien verzetsmensen en vrienden, 
die samen met hem de hoogste prijs betaalden. 
De hoogste prijs voor wat zij als hun plicht 
beschouwden. 

* 

Jaap van der Woude 

In onze serie: "Oude Eemnesser, 

geef ik vandaag het woord aan de heer M.M. 
(Marinus Maria) van der Zwaan, Meentweg 117. 
Meneer Van der Zwaan is geboren op 14 mei 
1918 als zoon van Wilhelmina van Bekkum uit 
Hoogland en Gijsbertus van der Zwaan uit 
Eemnes. Rinus (mag ik zeggen) zal ons nueens 
precies vertellen wat er zich gedurende de 

Rinus v.d. Zwaan en zijn vrouw Truus Giessen 
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Huisje in "Valse Bos". De onderduikers sliepen daar 
nachts. Stro op de vloer en enkele dekens. 

's 

Tweede Wereldoorlog in en rond de "Valse 
Bosjes" heeft afgespeeld. Er deden en doen 
nog steeds veel geruchten de ronde, daarom is 
het de hoogste tijd dat daar na 50 jaar een 
einde aan komt. 

"Mijn vrouw, Geertruida Johanna Giesen uit 
Doetinchem, en ik, van beroep slager zijn in 
1941 getrouwd maar we hadden niks. Ja, ik had 
een paar spaarcenten waar ik een varken voor 
kocht dat ik zelf slachtte. Met dat vlees 
ging ik ruilen; zo heeft mijn vrouw onder 
meer haar hele twaalfdelige linnenuitzet bij 
elkaar gekregen. 
We deelden echter een huis aan de Zijtak in 
Laren met iemand die veel moffen over de 
vloer kreeg, omdat ze daar hun fourierskamer 
hadden. Het was linke soep dat slachten, want 
het bleef niet bij dat ene varkentje. We 
gingen naar de veemarkt in Utrecht om geiten 
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te kopen, brachten deze naar de schuur van 
Arie Kool op het Zevenend en 's avonds kregen 
ze een zwarte jas om zich heen (anders kon je 
zien dat er geiten liepen) en nam ik ze mee 
naar huis waar ze in de keuken geslacht wer
den. Daarna bracht ik de dieren naar buiten, 
waar een grote takkenbosschelf met daarin een 
werkbank stond, om ze verder te verdelen. Het 
gebeurde wel dat als ik met een geit of een 
tas vol vlees het huis uitliep, er een mof 
aankwam. Daarom werd het ons in dat huis te 
heet onder de voeten. Temeer omdat ik elk 
ogenblik een oproep voor Duitsland kon krij
gen waar ik geen gehoor aan wilde geven. 

Een paar broers van me, mijn ouders hadden 13 
kinderen, moesten ook onderduiken. Dat was de 
reden om te besluiten een schuur voor onder
duikers te bouwen. De beste plek die wij 

De houten noodwoning van Rinus v.d. Zwaan achter 
Meentweg 119 
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Fred van Amerongen voert de cladestiene varkens. 

konden bedenken was in de zogenaamde "Valse 
Bosjes" die aan de grond achter het huis van 
onze ouders op Meentweg 119 grensden. "Valse 
Bosjes" omdat het een prachtig bos lijkt, 
maar het bijna één en al moeras is. Het luk
te, zodat we er gelijk een tweede schuur voor 
de slacht plaatsten, verder nog een varkens
kot en een kippenhok. 
Mijn vrouw en ik hadden inmiddels twee kinde
ren. Ik voelde er niets voor om haar en de 
koters in die moffenzooi aan de Zijtak in 
Laren achter te laten, vandaar het plan om 
voor ons gezin een noodwoning achter het ou
derlijk huis neer te zetten. 
Gemeenteopzichter Groen wilde daar een stokje 
voor steken door met allerlei regeltjes en 
verordeningen op de proppen te komen. Ik 
lapte alles aan m'n laars en zei: "Laten we 
met de bouw beginnen, jongens, we zullen wel 
zien wat er gebeurt." Toen we volop aan de 
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gang waren kregen we bezoek van een meneer 
d i e v roeg : "Wat i s h i e r t e doen?" , waarop de 
voorman antwoordde: "Met jou heb ik n iks t e 
maken" "0 nee? Ik ben wel de burgemeester van 
Eemnes. " " J a , da t v e r a n d e r t de zaak maar dan 
had j e j e wel eens kunnen v o o r s t e l l e n . " Wis
t e n wi j v e e l . Het werk werd een week lang 
s t i l g e l e g d . Weer ging ik naar Groen en deze 
keer kregen we a lsnog een vergunning . 
Het was een d i r e c t i e k e e t van 9 meter l ang . 
Over de gehe le b r eed t e was de huiskamer met 
d a a r a c h t e r de s laapkamer, een kinderkamer, 

Onderduikers 
van r e c h t s naar l i n k s 
Theo Bloemzaad: 

Bep v . d . Zwaan: 
Wim v . d . Zwaan: 
Kees P e l l e : 

woonde in Ut recht en wi lde n i e t naar 
Du i t s l and . Via Rinus v . d . Zwaan 
ondergedoken. 
wi lde n i e t naar Dui t s l and 
wilde n i e t naar Dui t s l and 
(met hoed) kwam u i t Amsterdam 

Fred van Amerongen: kwam u i t Hilversum 
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keuken, ruimte genoeg. 
In de schuur, de zogenaamde hut in de Valse 
Bosjes, hebben in de loop van de tijd veel 
onderduikers een veilig heenkomen gevonden. 
Die onderduikers waren Theo Bloemzaad uit 
Utrecht, Kees Pelle uit Amsterdam, Fred van 
Amerongen uit Hilversum en uit Bussum Jacob 
Smid met zijn zoon Wim. Uit Eemnes waren het 
Jan de Bruijn, Piet Hagen, die dikkerd, de 
jongens Hobbel, Sander en Jaap van de Laar-
derweg plus de lopende Piet en Klaas die hier 
langs kwamen. Ze sliepen in de schuur, hut 
noemden ze het zelf, aten bij ons en vlogen 
overdag uit. In de keuken hadden we een for
nuis je met zo'n oventje dat je open kon trek
ken, daar bakten we ons eigen brood in. Ik 
kneedde roggebrood, zette dat bij de bakker 
in de oven, zodat we in ieder geval elke dag 
brood op de plank hadden. 
De Hobbels hadden een technisch bureau van 
Allerry op de Laarderweg 70, nu Garage Koot. 
Ze hadden ook een geweldige technische knob
bel. We hadden toen nog die draden aan de weg 
met die palen voor het licht. Alles was na
tuurlijk afgesloten maar zij klommen met 
lange ladders in de palen en in één keer 
baadde ons huis in het licht. Onze ene doch
ter is in '44 geboren, de dokter kwam en zei: 
"Wat is dat hier? Ik moet thuis met mijn 
blakertje van de huiskamer naar de spreekka
mer lopen, terwijl jullie volop licht heb
ben." Ik antwoordde hem: "U wist het niet 
maar wij leven hier nog onbezet." (er wordt 
hartelijk gelachen). We luisterden 's avonds 
altijd naar de berichten uit Londen, na af
loop verdween de radio met de jongens het bos 
in. 

Ondanks alle spanningen hebben we heel wat 
afgelachen hoor. Piet Hagen was iemand die 
zich eigenlijk beter bij het herenvolk thuis 
voelde, omdat hij op een hogere school geze-
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ten had. In de omgang gedroeg hij zich wel 
gewoon maar toch dacht hij iets meer te zijn 
dan de anderen. Op een dag zei één van de 
jongens: "We moeten hem eens in de plomp 
gooien, dan leert 'ie het wel af." Om in de 
hut te kunnen komen moesten ze over een plank 
die over de sloot lag. Die plank zaagden ze 
tot op een halve centimeter na door en ze 
lieten Piet 's avonds als eerste eroverheen 
lopen. Ja hoor daar ging Piet de sloot in. Ze 
pakten hem bij de hand en vroegen: "zit je er 
wei goed in Piet?" terwijl ze hem tot aan de 
oren in de blubber duwden. Hierna was hij het 
heertje spelen afgeleerd. 

Het eten dat we op de bon kregen was voor ons 
gezin voldoende maar om de onderduikers niet 
te laten verhongeren moesten we op stroop
tocht gaan. We hadden afgesproken dat, móch-

••••••• 

Kees Pelle en Fred van Amerongen hakken hout achter 
Meentweg 119 
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Kees Pelle op zijn "gemak' 

ten we aangehouden worden, ik het woord zou 
doen, terwijl de jongens op een paar meter 
afstand zouden wachten. In het uiterste geval 
waren we van plan om de moffen even "een 
dutje" te laten doen. Het is gelukkig nooit 
zover gekomen. 
Op een dag kwam ik Vledder, de politie-agent 
tegen op de dijk. "Zwaan" zei hij" hó effe, 
heb je wat te eten voor ons, we hebben niks 
meer." 
"Kom maar mee." We gingen naar mijn huis waar 
ik hem koolrapen, uien, wortelen, aardappe
len, bruine bonen en een stuk spek gaf. 
"Wat kost dat allemaal?" 
"Heb je een tas bij je? Nou inlaaie dan en 
naar huis over geld wordt niet gesproken." 
"Maar jij hebt het toch ook moeten betalen?" 
"Welnee joh, wij gaan het hale en hale doe je 
zonder te betale, wist je dat niet?" Gelachen 
dat we hebben! 
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Het werd steeds moeilijker om aan eten te 
komen. Ik liep eens in Blaricum, kwam een 
paar jongens tegen die vroegen: "Meneer we 
komen uit de stad en verreken van de honger, 
weet u misschien waar we eten en onderdak 
kunnen krijgen?" 
"Ja, loop deze weg uit, dan links af dat is 
de Meentweg, daar zie je achter het huis op 
nummer 119 een noodwoning staan. Meld je bij 
de deur en zeg dat ik je gestuurd heb dan 
krijg je wel een hap middageten van mijn 
vrouw. Eet goed want morgen heb ik sterke 
kerels nodig." De volgende dag riep ik een 
stel mensen bij elkaar. "Vrienden" zei ik " 
we moeten iets ondernemen, want we hebben 
bijna niks meer te bikken. Er rijden geregeld 

Fred van Merongen slaapt in onderduikverblijf in de 
"Valse Bosjes". Kees Pelle nam de foto. 
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wagens met vrachten aardappelen door de pol
der. Deze komen bij de Ijssel vandaan en 
worden hierheen gebracht om voor zwaar geld 
verkocht te worden. We gaan met z'n allen 
vanavond de polder in, trappen zo'n wagen 
ondersteboven, binden de voerlui vast aan een 
hek, waarna we de piepers naar huis brengen." 
Er was niemand die mee durfde doen alleen de 
twee stadsjongens omdat zij hier vreemd waren 
en wisten wat honger was. 

Die mensen van de Sicherheitsdienst waren 
smerig hè? Als ze iemand betrapt hadden op 
het klandestien slachten van vee beloofden ze 
hem vrij te laten, zodra hij vertelde waar 
nog meer zwart geslacht werd. Zo pakten ze op 
een dag hier een Bussummer op die zei dat er 
bij Kees Daatselaar achter op de Meentweg ook 
geslacht werd. Die smeerlappen gingen erheen 
en vonden inderdaad messen en haken. Ik werk
te daar samen met een collega, Gijs Hartog 
uit Laren. 
's Nachts om een uur of één kwamen die lui 
van de Sicherheitsdienst bij me aan de deur, 
het waren Algera, De Ridder, De Haan en nog 
één. 
"We komen je halen want je hebt geslacht." 
"Ja ik heb een paar konijnen voor eigen ge
bruik geslacht." 
"Je hebt nog veel meer geslacht, dat hebben 
we gehoord van Gijs." 
"Ik ken helemaal geen Gijs, m'n broer ja, 
maar die zit in Duitsland." 
Toen had ik natuurlijk door dat ze bij Daat
selaar geweest waren en alles wisten. Ze 
namen me mee naar Scheveningen waar ik in cel 
620 gestopt werd. Die kerels namen me steeds 
een verhoor af, maar ik bleef ontkennen iets 
met de zaak te maken te hebben. De rotzakken 
werden razend, vooral toen ik zei dat ze me 
rustig konden laten zitten, omdat ik het in 
de cel veel beter had dan thuis. Na een week 
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of d r i e begon het me de keel u i t t e hangen. 
Ik r i e p één van hen b i j me en ze i : "Nou moet 
j e eens goed l u i s t e r e n . Mijn vrouw en kinde
ren hebben me nodig. Je weet dat er een var
ken i s ges lacht , dus a l s ik h ier vlug wegkom 
zal er b i j moeder de vrouw best een gerookte 

Groepsfoto f ami l i e Van der Zwaan, Meentweg 119, 
Eemnes, gemaakt in 1938 
v . 1 . n . r . : 
Mie v . d . Zwaan (Meentweg 119b), Ep van der Zwaan 
(Blar icum) , Joop van der Zwaan (Kerkpad, Blar icum), 
Kees van der Zwaan ( K i e v i t s l a a n , Hoevelaken) Bep van 
der Zwaan (Sassenheim), Gi js van der Zwaan (Meentweg 
119a) , Wim van der Zwaan (Laarderweg 48) , Rinus van 
der Zwaan (Meentweg 117) , Jan van der Zwaan (Brinklaan 
9, Blaricum o v e r l e d e n ) , Mina van der Zwaan ( S c h i e t 
spoel La ren ) , Tijmen van der Zwaan (Raadhuislaan 12) 
ove r l eden , R i j k i e (Zus) van der Zwaan (Laarderweg 38) 
Wous van der Zwaan (Melkweg 2, Laren) 
z i t t e n d : Vader G i j s b e r t u s van der Zwaan (1883-1945), 
Moeder Wilhelmina van Bekkum (1886-1981) 
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ham voor je hangen." Een paar dagen later 
lieten ze me gaan. Sindsdien hebben we altijd 
in de "Valse Bosjes" geslacht. 
Op zekere dag stonden ze weer voor me neus om 
m'n spullen terug te brengen. Die ene vent 
nam ik even apart, stopte een ham in zijn 
tas, niet zo'n zware hoor en riep: "Nu opge-
donderd allemaal, ik wil jullie nooit meer 
zien, deruit!" 
Hoe ik er bij kwam weet ikzelf niet, maar ze 
verdwenen wel. 

We leefden hier in een paradijs. Koeien in de 
bosjes, varkens, kippen, konijnen, wie kon 
ons dat nazeggen? Als we een koe aan de over
kant kochten, moest zij de Eem overzwemmen. 
Dan ging er iemand aan deze kant staan, de 
ander aan de overkant gooide een touw om haar 
heen en dan werd ze zo, een beetje zwemmend 
door het water getrokken. Op een zaterdag 
hadden we een koe gekocht maar toen ze over 
de plank naar de bosjes liep viel ze in de 
sloot, die zo'n vier meter diep was. Ver
schrikkelijk we hebben het beest er met ge
weld uit moeten trekken. We hadden haar net 
in de schuur doodgeschoten toen we hoorden 
dat de Duitsers aan het jagen waren. De hon
den die ze daarbij gebruikten liepen op een 
vijftig meter afstand van de sloot die er 
gelukkig tussen zat. We hebben snel een par
tij riet over het dier heen gegooid en zijn 
verdwenen. 

Vorig jaar was één van de onderduikers 40 
jaar getrouwd. Ze wilden geen cadeaus maar ik 
dacht, je kan toch niet met lege handen aan
komen? Plotseling kreeg ik een idee. Ik kende 
een vrouwtje in Bussum die goed kan schilde
ren en vroeg haar een schilderstukkie voor me 
te maken. Het moest een bosje wezen met een 
schuurtje erin, zo en zo, een sloot ervoor 
met een plank erover. Toen hij het uitpakte 
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riep hij "dat is de hut, onze hut! Prachtig 
vond hij het. 
Zo, nu is mijn spraakwater op. Heb ik je 
genoeg verteld om een mooi verhaal te kunnen 
schrijven?" 
Meer dan genoeg meneer Van der Zwaan en wat 
zullen ook de lezers smullen van uw vertel
kunst. 

+ 
Henriet Liscaljet 

Een brug tussen Huissen en Eemnes 

Menigeen haalt in familiekring of bij beken
den herinneringen op aan de evacuatie tijdens 
De Tweede Wereldoorlog. Velen zullen deze 
periode ook niet gauw vergeten. Hoewel de 
gebeurtenissen toen in een schrikbarend tempo 
op de mensen afkwamen, zodat details gemakke
lijk in de vergetelheid raken. 
Anderzijds zijn niet allen getuigen geweest 
van de gang van de évacué's, de omstandighe
den en ellende die zijn beleefd. 

Zoals bekend is stokte de geallieerde opmars 
in Nederland, op zondag 17 september 1944, 
ingezet als de operatie "Market Garden", vier 
dagen laten in de Betuwe. 
De catastrofale oorlogsgebeurtenissen die in 
Huissen plaatsvonden, zoals het bombardement 
van 17 september 1944 aan de Rijn, waarbij 23 
doden vielen en de bombardementen van 2 en 5 
oktober 1944 waarbij er 99 doden vielen te 
betreuren, de voortdurende beschietingen door 
artillerie gevoegd bij een toestroom van 
ongeveer 5000 évacué's uit onder andere Arn
hem en Eiden zorgden voor een zodanige ver
warring en chaos dat een behoorlijke georga
niseerde en geleide evacuatie tot de onmoge
lijkheden behoorde. Daarbij speelden nog twee 
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